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Øvre ramse

SAMMENDRAG

På oppdrag for Terje Ramse har Rambøll utført skredvurdering for et hyttefelt i Øvre Ramse
som skal reguleres for ytterligere bygging.

Det er utarbeidet faresoner for skred i henhold til kravene i TEK17 for tre ulike sikkerhets-
klasser for skred, S1, S2 og S3. Største nominelle årlige sannsynlighet for skred er hen-
holdsvis 1/100, 1/1000 og 1/5000. Følgende skredtyper er vurdert:

· Snøskred
· Steinsprang
· Løsmasseskred

Steinsprang er dimensjonerende skredtype i planområdet.

Samlet vurdering av skredfaren i planområdet viser at alle de tre sannsynlighetskategori-
ene er representert. Hytter defineres i sikkerhetsklasse S2 og må bygges utenfor faresone
for skred med årlig nominell sannsynlighet 1/1000 år. For å redusere utstrekningen av fa-
resonene må det lages tilfredsstillende sikringstiltak. Dette gjelder to av de planlagte tom-
tene i reguleringsplanen som forelå ved vurderingstidspunktet.
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1. INNLEDNING

På oppdrag for Terje Ramse har Rambøll utført skredvurdering for et hyttefelt i Øvre Ramse som
skal reguleres for ytterligere bygging. Bakgrunnen for henvendelsen er at deler av planområdene
ligger nært inntil og innenfor aktsomhetssoner for skred. Befaringen ble utført 8.5.2018 av
Jørgen Fjæran.

Vurderingen av området tar utgangspunkt i dagens terreng- og vegetasjonsforhold. Dersom ve-
getasjonsforhold eller terreng endrer seg vesentlig, som for eksempel menneskelige terrenginng-
rep, må området vurderes på nytt.

2. GRUNNLAG

Som bakgrunn for vurderingen av skredfare er det benyttet følgende materiale:

· Kart og flyfoto over området
· Observasjoner og registreringer gjort under befaringen
· Topografisk-statistisk beregning av utløpsdistanse
· Bilder fra vintersesongen tatt av oppdragsgiver

Figur 1. Oversiktskart over området. Vurderingsområdet er grovt markert med rød ring.
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Figur 2. Detaljert planområdeavgrensning.

3. KRAV TIL SIKKERHET

Områdene er vurdert i henhold til TEK17, som inngår i plan- og bygningsloven. Ved plassering av
byggverk i skredfarlige områder er det definert tre sikkerhetsklasser for skred, inndelt etter kon-
sekvens og største nominelle årlige sannsynlighet. Sikkerhetsnivåene i forskriften er satt ut i fra
at sikkerheten skal ivaretas både for menneskeliv og for materielle verdier.

I vurderingen av hvilken sikkerhetsklasse byggverket havner i, må det tas hensyn til både konse-
kvenser for liv og helse, samt økonomiske verdier. I områder som kan utsettes for flere typer
skred er det den samlede nominelle årlige sannsynligheten for skred som skal legges til grunn.

Tabell 1. Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde.

Sikkerhetsklasse for
skred

Konsekvens Største nominelle årlige
sannsynlighet

S1 Liten 1/100
S2 Middels 1/1000
S3 Stor 1/5000

3.1 Sikkerhetsklasser
Sikkerhetsklasse S1 omfatter tiltak der et skred vil ha liten konsekvens. Dette kan eksempelvis
være byggverk der det normalt ikke oppholder seg personer og der det er små økonomiske eller
andre samfunnsmessige konsekvenser.



Øvre ramse 3 av 14

Sikkerhetsklasse S2 omfatter tiltak der et skred vil føre til middels konsekvenser. Dette kan ek-
sempelvis være byggverk der det normalt oppholder seg maksimum 25 personer og/eller der det
er middels økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser.

Sikkerhetsklasse S3 omfatter tiltak der konsekvensen av en skredhendelse er stor. I dette ligger
det eksempelvis byggverk der det normalt oppholder seg mer enn 25 personer og/eller der det er
store økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser.

Byggverk som reguleres av sikkerhetskravene i § 7-3 annet ledd kan plasseres i områder der
sannsynligheten for skred er større enn minstekravet i forskriften. Forutsetningen er at det gjen-
nomføres sikringstiltak som reduserer sannsynligheten for skred mot byggverket og tilhørende
uteareal til det nivå som er angitt i forskriften.

4. TERRENG, VEGETASJON, KLIMAFORHOLD OG OBSERVA-
SJONER

4.1 Terreng, vegetasjon og observasjoner
Planområdet ligger omtrent mellom kote 215 og 260 mellom Tveitvatnet i vest og sør, Øvre Ram-
setjønn i øst og fjellet Napen i nord. Fra Napen ned mot planområdet er det en potensielt skred-
farlig skråning. Skråningen har varierende helning der det generelt kan sies at den er slakest i
nedre deler og brattest i øvre deler. Det er interne variasjoner som gir slake områder oppe i lia,
slik at det er en del «buffersoner» for eventuelle skredhendelser. Den sørøstlige delen av plan-
området ligger i og nedenfor en sør-sørvestvendt skråning, mens den nordvestlige delen ligger i
og nedenfor en vest-sørvestvendt skråning. I de øvre delene er det stedvis svaberg i skråning-
ene. Disse har begrenset utstrekning, men overflateparallell oppsprekking med nær vertikale av-
løsningssprekker gir potensielt ustabile steinblokker flere steder.

For å bedre kunne lokalisere ulike forhold i området er det presentert et enkelt registreringskart i
Figur 3. Punkt 1 er ved nedre del av svabergsparti. Laveste potensielle løsneområde er høyere
oppe enn dette. Det er tett og relativt voksen skog nedenfor svaberget, og et vegetert parti mel-
lom dette og svabergspartiet i øst. Stedvis henger det flate blokker i svabergspartiet, og det lig-
ger enkelte av disse i lia nedenfor. Ved punkt 2 er svaberget noe slakere og mindre i utstrekning.
Her er det heller ikke observert potensielt ustabile blokker. Noen ti-talls meter mot sør er det en
liten kolle som fungerer som barriere mot eventuelle ras.

Ved punkt 3 er det registrert en gammel ur med spredte «ferske» blokker ovenfor. Det flater
godt ut nedenfor ura, som er mye av grunnen til urfotens beliggenhet. De store blokkene er av
en annen karakter enn de som er potensielt rasfarlige i skrenten ovenfor i dag. Blokkene i ura er
større og mer kubiske.

Ved punkt 4 er det et lite svabergsparti med spredt vegetasjon. Det er registrert flere blokker
som har sklidd ut og flere ustabile blokker oppe i skråningen. Ved punkt 5 er svabergsflatene
mindre, men terrenget ovenfor er bratt. Det er likevel observert få potensielt rasfarlige blokker i
skrenten og i overkant av svaberget. Heller ikke i lia nedenfor er det observert «ferske» rasblok-
ker. Nedenfor svaberget er vegetasjonen tett med mange voksne trær. Ved punkt 6 ligger det
spredte blokker, men alle er delvis overgrodde og avrundede. Det er ikke observert «ferske» ras-
blokker. I brattkanten og svaberget ovenfor ser det heller ikke ut til å være noen utpekte steder
der stein kan løsne. Det finnes nok enkeltpunkter, men generelt er det solid berg i skrenten. Ved
punkt 7 er det observert enkelte relativt ferske rasblokker. Det samme er tilfelle mot sørøst i un-
derkant av punkt 4.

Det finnes ikke definerte bekkeløp i området, hverken på kartet eller observert i terrenget. På
svabergene er det tydelige tegn på hvor vannet renner ned, men det er tydelig at nedbørsfeltet
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er lite og det vannet som kommer dreneres fort gjennom området. Det er mye bart berg og opp-
stikkende berg i området, noe som tilsier at løsmassedekket er tynt.

Figur 3. Enkelt registreringskart.

Figur 4. Oversiktsbilde over østlig del av området.
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Figur 5. Oversiktsbilde over store deler av området.

Figur 6. GPS-spor fra befaringen.
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Figur 7. Helningskart fra området (geodata.ngi.no).
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Figur 8. Flyfoto over området.

Figur 9. Svaberg over hytter i østlig del.
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Figur 10. Øvre del av skråningen i østlig del. Bilde tatt fra nær punkt 2 mot punkt 1, se Figur 3.

Figur 11. Flak på svabergsflaten nær punkt 4 og 5 fra Figur 3.
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Figur 12. Blokker på svabergsflaten nær punkt 4 og 5 fra Figur 3.

Figur 13. Skråning i nordvestlig del. Bildet er tatt i mars 2018 som var en snørik vinter.
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Figur 14. Toppen av skrenten i nordvestlig del.

4.2 Klimaforhold
Klimadata hentet fra målestasjon Tovdal og Nelaug viser at årsnedbøren i området er om lag
1200 mm, mens gjennomsnittstemperaturen ligger på 5,6 °C (Normalperioden 1961-1990, måle-
stasjon 38800 Tovdal (kun nedbør) og 36560 Nelaug). Det faller mest nedbør sensommer og
høst. Mest nedbør faller i perioden august til januar. Middeltemperaturene antyder at nedbøren
fra desember til mars ofte faller som snø. Figur 15 viser klimadata grafisk.

Analysen av vindforhold i vintermånedene desember til mars er gjort med grunnlag i målinger fra
stasjon 38730 Hynnekleiv og 39750 Byglandsfjord – Neset. Mest vind kommer fra nordvest ned
langs dalen, mens det også blåser en del fra sørøst og sørvest. Vindhastighetene om vinteren er
jevnt over beskjedne og ligger stort sett under 10 m/s.

Figur 15. Klimadata fra normalperioden 1961-1990, målestasjon 38800 Tovdal og 36560 Nelaug
(met.no).
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5. VURDERING AV SKREDFARE

5.1 Eksisterende materiale
NVEs aktsomhetskart for skred viser potensiell fare for snøskred og steinsprang i planområdet. I
det vestlige området er det aktsomhet for begge skredtypene, mens det i den østlige delen kun
er aktsomhetsområde for snøskred. I NVEs database er det ikke registrert sikre hendelser i nær-
området. Ved befaringen ble det registrert et relativt ferskt steinsprang/steinskred ca. 800 m
nord for planområdet langs Tveitvatnet. Et større eller flere flak har løsnet i fjellveggen og sklidd
ned til det traff gammel ur og skog. Det var ikke tegn til at skredet har nådd veien. Terrenget er
av en annen og mye brattere karakter i dette området enn hva som er tilfellet over planområdet.

Fra kjentfolk opplyses det at det fra tid til annen sklir ut mindre mengder snø og is i nordvestlig
del av planområdet, men alt stopper i skogen ovenfor.

Figur 16. NVEs aktsomhetskart for skred i området.

5.2 Modellering
Det er utført beregning av utløpsdistanser for steinsprang og snøskred ved 3 utvalgte punkter i
planområdet, ved hjelp av alfabeta-metoden. Denne beregningen er en erfaringsbasert topogra-
fisk-statisk modell av utløpsdistanse. Resultatene fra dette sammen med vurderinger fra felt,
særlig med tanke på potensielle løsneområder, og kartstudier, er implementert i vurderingen av
skredfare i planområdet.

5.3 Snøskred
Snøskred utløses vanligvis der terrenget er mellom 30° og 60° bratt. Der det er brattere enn
dette glir snøen stadig ut slik at det ikke dannes større snøskred.
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Aktsomhetskartene viser fare for snøskred i store deler av området. De potensielle løsneområ-
dene er stort sett lokalisert i og over svabergsflatene og skrentene. I Figur 3 er det vist punktre-
gistreringer fra befaringen. I svabergspartiet og skråningen mellom punkt 2 og 4 er avlagrings-
området for snø begrenset, og det samme gjelder terrenget ovenfor. Det vil eventuelt kunne skli
ut mindre mengder snø fra tid til annen, men kraften i dette vil ikke være stor nok til å utgjøre
noen fare i planområdet.

I området ved punkt 5 og nordover er svabergene mer vegetert og mindre av utstrekning, men
skrentene ovenfor er høyere. Skrentene er i overkant bratte for at større mengder snø skal
kunne lagres uten å skli ut. Nedenfor svabergene er skogen relativt tett slik at eventuelle små
ras vil bremses. Det er for kort distanse for å kunne bygge opp nok fart og kraft i et skred som
passerer gjennom skogen i dette området. Dette støttes også av uttalelser fra kjentfolk som sier
at det raser litt herfra noen ganger, men «alt» stopper i skogen. Det opplyses også om at snøen
smelter fort her i de sør og sørvest-vendte skråningene om våren. Figur 13 og Figur 14 viser for-
holdene i området.

De dominerende vindretningene om vinteren tilsier at de sørvest-vendte delene vil ta imot en del
snø. Siden løsneområdene er begrensede vil dette likevel ikke ha noen betydelig effekt på snøs-
kredfaren.

Det er ikke registrert noen definerte bekkeløp i planområdet. Smeltevann og regnvann vil drene-
res ned spredt i mindre mengder. Det vurderes derfor at sørpeskred ikke er en aktuell skredtype
i området.

Med grunnlag i argumentasjonen over og observasjoner i felt, vurderes det at nominell årlig
sannsynlighet for at et snøskred skal løsne og nå inn i planområdet stedvis er større enn 1/1000,
men det er ikke den dimensjonerende skredtypen.

5.4 Steinsprang
Aktsomhetssoner for steinsprang er konsentrert til den vestlige delen av planområdet, men regi-
streringer i felt viser at dette er aktuelt i hele området. Generelt vurderes utløpslengdene å være
korte på grunn av begrenset fallhøyde.

I området omkring punkt 1 til 4 (Figur 3) er det registrert flere potensielt ustabile blokker og flak
i og ovenfor svabergsområdene. I området ved punkt 3 er det registrert en gammel ur med
spredte «ferske» blokker ovenfor. Utløpslengde for mindre blokker vurderes å være frem til ura
eller like ovenfor. Nedenfor punkt 4 er det registrert godt med spredte blokker nedover lia og ut
mot det flatere området. Flere av disse virker å være relativt ferske. Det samme gjelder for om-
rådet ved punkt 7. Nordover ved punkt 5 og 6 er svabergsflatene mindre, men terrenget ovenfor
er bratt. Det er likevel observert få potensielt rasfarlige blokker i skrent og i overkant av svaber-
get. Heller ikke i lia nedenfor er det observert «ferske» rasblokker, kun spredte overgrodde blok-
ker og små gjengrodde urer mellom den tette vegetasjonen.

Steinsprang er aktuelt i hele området. I vestlig og nordlig del vurderes utløpslengden å være
kort, noe som understøttes ved at det ikke er observert mange «ferske» blokker i lia. I sør har
stein beveget seg lengre ut fra skråningen, men til gjengjeld er de fleste potensielt ustabile blok-
kene flak som stopper så fort svabergene går over i vegetert terreng.

Med grunnlag i argumentasjonen over og observasjoner i felt, vurderes det at nominell årlig
sannsynlighet for at steinsprang skal havne innenfor planområdet stedvis er større enn 1/100, og
dette er den dimensjonerende skredtypen i hele området.
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5.5 Jord- og flomskred
De fleste jordskred vil bli utløst fra skråninger der terrenghelningen overstiger rundt 25°. Hvis
vanntrykk kan bygge seg opp, vil skred kunne finne sted i enda slakere skråninger. Erfarings-
messig blir de utløst fra forsenkninger der grunnlaget for høyt porevannstrykk er størst. Floms-
kred blir gjerne utløst i bratte bekke- og elveløp, men ved ekstreme nedbørsperioder kan de også
bli utløst i slake løp med helning helt ned mot 10°.

Det finnes ikke definerte bekkeløp i området, hverken på kartet eller observert i terrenget. På
svabergene er det tydelige tegn på hvor vannet renner ned, men det er tydelig at nedbørsfeltet
er lite og det vannet som kommer dreneres fort gjennom området. Det er mye bart berg og opp-
stikkende berg i området, noe som tilsier at løsmassedekket er tynt. Løsmassekart fra NGU viser
at det stort sett er bart berg og tynt morenedekke i området.

Vannveier/dreneringsforhold og løsmassemektigheten tilsier at forholdene ikke er til stede for at
jordskred eller flomskred skal utløses.

Med grunnlag i argumentasjonen over og observasjoner i felt, vurderes det at nominell årlig
sannsynlighet for at et jordskred eller flomskred skal løses ut og nå inn i planområdet er mindre
enn 1/5000.

5.6 Faresoner for skred
Faresoner for skred med nominell årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000 er vist i ved-
legg 1. Dimensjonerende skredtype er steinsprang for hele området og alle faresoner.

Figur 17. Utdrag av faresonekart for området med regulerte tomter inntegnet. Grensen mellom sikker-
hetsklasse 2 og 3 går i overgangen mellom gult og oransje område. Detaljert kart finnes i vedlegg 1.
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5.7 Mulige sikringstiltak
To av de planlagte tomtene havner over store deler innenfor faresone for skred der det ikke kan
bygges hytter uten at sikringstiltak er gjennomført. Sikringstiltakene må dimensjoneres for å
stoppe mindre steinsprang/enkeltblokker der de største blokkene anslås å være omkring 2-3
tonn. Ved eventuell prosjektering av sikringstiltak bør blokkstørrelser og energipotensial verifise-
res. Mulige sikringstiltak er voll, steinspranggjerde eller tradisjonell fjellsikring med bolter og lig-
nende. Voll anses å være det beste og mest tilpassede tiltaket. Prosjektering av sikringstiltak er
ikke nærmere omtalt i denne rapporten.

6. KONKLUSJON

Samlet vurdering av skredfaren i planområdet viser at alle de tre sannsynlighetskategoriene
(1/110, 1/1000 og 1/5000) er representert. Hytter defineres i sikkerhetsklasse S2 og må bygges
utenfor faresone for skred med årlig nominell sannsynlighet 1/1000 år, altså utenfor rødt og
oransje område i kartet vist i vedlegg 1 og i Figur 17. Hytter kan fritt bygges innenfor det gule
området (S3). For å redusere utstrekningen av faresonene må det lages tilfredsstillende sikrings-
tiltak.

Utførende: Kvalitetskontroll:

Jørgen Fjæran Morten Tveit

Ingeniørgeolog Geotekniker
Mobil + 47 99461799 Mobil + 47 95886975

jorgen.fjaran@ramboll.no morten.tveit@ramboll.no
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tegnforklaring
Plangrense

Faresoner
Sikkerhetsklasse

S1 >=1/100

S2 >=1/1000

S3 >=1/5000

¯
20 0 20 40 60 8010

Meters

Målestokk 1:1500 (A3)


